
 
 

 
 

 

 
               
        

 Het maandblad van…. 
 

 
 

 
 

  

Maand: 

Februari  

2019 



 
Voorwoordje 

 

 

Ieder maandje op ons kalendertje telt ofwel 30 ofwel 31 daagjes. Behalve februari, dat maandje heeft er 

maar 28, en om de vier jaartjes mogen dat er eens 29 zijn. Willen we dat dit koude en vaak sombere 

maandje sneller voorbij is? Neen, het redentje waarom februari zo kort is, moeten we heel lang geleden 

gaan zoeken. Een kort verhaaltje over het korte maandje februari, en omdat er in dit maandje het feestje 

van Valentijntje valt, ga ik zoals in mijn vorige voorwoordjes geschreven in dit maandje, extra schattig en 

melig doen en schrijven met verkleinwoordjes, zoals Valentorixke* het zou gewild hebben. 

Februari dus, zoals wel vaker ligt het verklaringkje bij de Romeinentjes. Zij hadden aanvankelijk een 

kalendertje dat maar tien maandjes duurde. Het jaartje begon in maart en duurde tot december. Geen 

januari en februari dus. Het periodetje waarin we ons momenteel bevinden was een grijs zonetje op het 

kalendertje. Boertjes konden nu maar weinig doen, en dus vonden ze het niet nodig om deze daagjes in het 

kalendertje op te nemen, want die was duidelijk gericht op het cyclusje van het landbouwleventje. 

Wat zou een Romeintje toen gezegd hebben als je hem vroeg welk dagje het vandaag was? Rond 750 voor 

Christusje heeft iemand dat misschien gedaan, want toen besloten ze twee maandjes aan de kalendertje 

toe te voegen. Op die manier zou het kalendertje beter in overeenstemming staan met het cyclusje van het 

maantje. Januari en februari waren geboren en beide maandjes telden toen 28 daagjes. Jawel, ook januari 

is begonnen als kort maandje. Maar op die manier was het jaartje 354 daagjes lang, en dat kon echt niet. 

Even getalletjes zouden toen ongelukjes gebracht hebben. Een bijgelovig koningkje gaf januari daarom een 

extra dagje. 

355 daagjes? Dat betekent dat inderdaad ook andere maandjes toen 29 dagjes telden. Omwille van dat 

bijgeloof werden maandjes met een even aantalletje dagjes vermeden. En zo kwamen ze dus uit op 29 of 

31 dagjes. Februari was het ongeluksmaandje met 28 dagjes. Na een tijdje bleek dat de seizoentjes niet 

meer klopten, en van het klimaatveranderingetje hadden ze toen nog geen lastjes. Dus werd besloten om 

een speciaal maandje in te voeren, Mercedoniusje. Die kwam er alleen wanneer de hoogpriestertjes van 

Rome dat beslisten. Bijgevolg wist niemand in dat periodetje nog welke dagje het was, en het systeempje 

was niet houdbaar. 

Gelukkig voor ons was er Juliuske Caesarreke. Het beroemde Romeinse keizertje hervormde het systeempje 

helemaal en bracht het in overeenstemming met het zonnetje. Op dat maniertje kwam Caessarreke op 365 

daagjes uit. Om dat kalendertje te herstellen werd het jaartje 46 voor Christusje een heel bijzonder jaartje. 

Het telde maar liefst 445 daagjes! 

De maandjes werden daarna aangepast naar het aantal daagjes dat we vandaag kennen. Om een 

mysterieus redentje bleef februari 28 daagjes tellen. Volgens een mythetje was het keizertje Augustuske 

die een dagje van februari gestolen heeft en die aan zijn eigen maandje augustus heeft toegevoegd. Maar 

daar is natuurlijk niks van aan, aangezien februari nooit meer daagjes gehad heeft. Vermoedelijk was 

februari gewoon het slachtoffertje omdat het toen nog het laatste maandje van het jaar was. 

En misschien komt het wel goed uit dat februari snel voorbij is. Op dat maniertjeis het sneller 1 maart en 

kunnen we net zoals de Romeintjes echt aan het nieuwe jaartje beginnen. Het lentetje en het zomertje 

komen dan immers stilaan in zicht! Enkele mooie vooruitzichtjes waar ik net als Caesarretje naar zal 

uitkijken. 

Driesje 



 

 
 
 

Data februari 
 
Zondag 3 februari 2019 
Chiro 

Zondag 10 februari 2019: 
Chiro  
 

Zondag 17 februari 2019: 
Chiro  

 
Zondag 24 februari 2019: 
 LW II: Geen chiro! 
 

 
 
 

 
 

Kalender: 
 
Hier zijn al een paar belangrijke data die je zeker in je agenda moet noteren! 

 
- LWII: 22 - 24 februari.  Geen chiro 
- Kamp (speelclub tot aspi): van 3 augustus tot 13 augustus 
- Kamp (ribbel): van 6 augustus tot 13 augustus 

 
 

 
  



 

2e handskledij te koop!!! 
 
Nog op zoek naar een chirohemd, chiroshort, chirorok,… Bij de chiro kan je steeds eens 
vragen aan de leiding om een kijkje te mogen nemen in de 2e hands kleerkast!  
Aan de hand van de kwaliteit van de kledij wordt de prijs bepaald en kan je goedkoper kledij 
kopen voor de chiro.  
Als je toch liever nieuwe kledij koopt kan je ook steeds T-shirts en truien van chiro Eppegem 
op de chiro kopen.  
Chirobroeken en andere chirokledij kan je steeds in de banier vinden!  

Alleszins veel shop plezier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle leden is het verplicht altijd een broek/rok, T-shirt en chiropull aan te hebben op 
zondag. De ribbels hoeven enkel verplicht een T-shirt aan te hebben. Je kan deze altijd bij 
onze leiding of vb’s kopen.  

 
  



Ribbels 
03/02:  Vandaag gaan we het lekker warm hebben! Onze lokalen worden doorheen de hele dag niet 

verlaten. 

10/02: Wij gaan eens zien hoe het is om één van de meest actuele criminelen van deze periode te 

zijn, een terrorist! We gaan oorlog voeren als nooit tevoren, snelcursus bomauto’s 

ontwerpen en gebruiken en nattuurlijk leren vliegen als échte vechterspiloten. 

17/02:  Heb je nog steeds geen vriendje of vriendinnetje gevonden? Geen nood! Blijkbaar is er dit 

jaar een tweede Valentijnsdag waar je nog een kans kan maken om de liefde van je leven te 

vinden! Behalve als jullie sociaal incapabel zijn, dan spelen we gewoon spelletjes. 

24/02: Er is geen chiro vandaag! Dit komt doordat wij op ons tweede leidingsweekend zijn,    

jammer . Jullie geliefde leiding is wééral op weekend en laten jullie wééral zomaar in de 

steek om zelf ook wat plezier te hebben hoor ik jullie al zeggen. Dit is echter niet waar 

aangezien wij twee lange dagen moeten vergaderen over saaie volwassenenonderwerpen.  

 

Groetjes van jullie leiding Fientje, Patrick, De peet, Kaat kampioen, Polle en Drekzak x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelclub  

 

3 februari  
 

Vandaag wordt een dag om niet te vergeten!!! We gaan namelijk een hele 
zondagmiddag doorbrengen zonder één voet op de grond te zetten (of dat gaan we 
toch proberen hihi). Dus smeer jullie beentjes al maar in om overal op en over te 
klimmen.  
 

 10 februari 

 

Grote ballen, kleine ballen, zware ballen, lichte ballen dat is waar we ons deze 
middag mee gaan bezighouden. We bepalen namelijk vandaag wie de grote ballen 
kampioen wordt. Het wordt een spannende strijd waar enkel de dappersten en meest 
gevreesden speelclubbers zullen overwinnen.  
 

17 februari 

 

We gaan onze chiro beesten eens naar buiten laten en nog eens helemaal los gaan 
in de modder. Geen enkele speelclubber zal nog herkenbaar zijn door deze bruine 
activiteiten. Jullie huid zal nog nooit zo zacht gevoeld hebben. 
 

24 februari 

 

Akke akke tuut tuut, weg zijn wij. De leiding is dit weekend op leidingsweekend. Tot 
volgende week xxx.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hey beste rakwi's!  

De leiding is van hun examens af en hebben goesting om er terug volledig in 
te vliegen elke zondag! We hebben deze maand weer heel wat zotte dingen 
op het programma staan. Nu het wat frisser is buiten zullen we nog wat 
actiever zijn dan anders, maar dat is voor jullie sowieso geen probleem.  

 

03/02: Deze zondag gaan we eens bekijken wat je nu allemaal met een cirkel 
kan doen. Het antwoord is VEEL, maar dat zullen jullie zelf wel ondervinden. 

10/02: Vandaag gaan we eens lekker competitief spelen. Er is maar 1 
probleem, we zitten met een mol in de groep! Pakken wij de mol of zal de mol 
ons liggen hebben? 

17/02: Deze zondag gaan we eens op verplaatsing. Maar naar waar dan? DE 
SCHRANS! Maar wat gaan we daar dan doen? Een mega stratego spelen!  

24/02: Deze week is jullie leiding druk aan het vergaderen over het kamp. Wij 
gaan er alvast voor zorgen dat het weer tip top is dit jaar. Het is dus spijtig 
genoeg geen Chiro deze zondag. 

 

Groetjes van jullie leiding en tot zondag! 

Dylano, Marre, Cedje, Lea, Bavair en Emmer 

 
 

 

 
 
 
 



 
TITO 

3 februari 

Een echte, goede Chirodag is alweer veel te lang geleden! Daarom 

zullen we ons deze zondag verdiepen in de ‘old school’ spelletjes! Wil 

je weten welke spelletjes dat zijn? Kom dan zeker zondag om het te 

ontdekken.  

 

10 februari 

Vandaag zullen wij jullie kennis testen op een speciale manier.    Tip: 

beschuiten, kauwgum, water… 

Spannend hé!  

 

17 februari 

Het concept is heel simpel: jullie zullen moeten zien te ontsnappen uit 

het tito lokaal. Maar is dit concept ook even makkelijk uit te voeren? 

Come and see… 

 

24 februari 

JAMMER JAMMER! Vandaag zal het geen Chiro zijn, gezien jullie 

leiding op weekend gaat om het kamp voor te bereiden!  

Maar om er toch voor te zorgen dat jullie zich niet gaan vervelen 

vandaag, hebben wij een sudoku gemaakt. (Lief hé) 

Zie hier: veel puzzelplezier!!  

 



 

Groetjes van jullie coolste leiding 

Baki – Jonas – Charlotte - Elleon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Twee dobbelstenen worden op een tafel op elkaar 

geplaatst. Als je rond de dobbelstenen wandelt,  

wat is dan de som van alle zichtbare ogen?

 
 
 
 
 

 

CHIRO 



ASPI  
Liefste aspi-kindjes, 

In de maand januari hebben jullie ons een beetje moeten missen, maar geen paniek want we 

zijn terug!!! Tijdens februari gaan we alle gemiste zondagen en pret van vorige maand 

inhalen, dus zeker allemaal aanwezig zijn! Hieronder enkele hints over wat je allemaal kan 

verwachten… 

 

3 februari 

… wordt gemaakt van polyisobuteen en polyvinylacetaat en er worden vulstoffen zoals 

aluminiumoxide, kiezelzuur of cellulose aan toegevoegd. Daarnaast is 50 tot 70 procent suiker 

en bevat … een weekmaker, een vochtighoudmiddel, antioxidanten, aroma's, zuren, 

kleurstoffen en emulgatoren. 

10 februari 

Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Volgens het verhaal werden de 

namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen 

mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen 

die aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. Toen in Europa het christendom opkwam, 

werd dit heidense feest door de Kerk verboden. In 496 veranderde paus Gelasius het 

Lupercalia-feest van 15 februari. 

 

17 februari 

Wie denkt aan wat meer avontuurlijke wandeltochten, moet ook al snel denken aan een 

kompas. Misschien om de richtingen in een wandelbeschrijving te kunnen volgen, of als 

hulpmiddel bij het oversteken van een Alpenwei, heide- of sneeuwveld. Tevens wordt het 

kompas gebruikt om een korte rechtstreekse weg te zoeken of de exacte positie te bepalen. 

(o.a. bij calamiteiten). Als hulpmiddel om moeilijke situaties op de wandelkaart goed te 

interpreteren is een kompas ook de investering waard. 

 

24 februari  

Vandaag geen chiro want jullie favoriete leiding is op leidingsweekend! 

 

Groetjes, 

Van klein naar groot: Pieter, Seba & Maartje  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
• Valentijnsdag valt op 14 februari, het is een feestdag in veel landen over de ganse wereld, 

hoewel het in de meeste landen een gewone werkdag blijft. 
 

• Valentijn is de op één na meest gevierde dag ter wereld (na Nieuwjaarsdag).  
 

• In Maleisië, Iran, Rusland, Saudi-Arabië, Indonesië en Pakistan is Valentijnsdag verboden, 
Valentijn vieren met bloemen, chocolaatjes of een glas wijn, kan zware straffen opleveren.  
 

• In Japan geven vrouwen op Valentijnsdag chocolaatjes cadeau aan hun geliefde, aan 
vrienden en mannelijke collega’s. Mannen daarentegen geven een cadeautje aan hun 
geliefde of vriendin op 14 maart, dag die gekend staat als Witte Dag. Typische geschenken 
zijn witte chocolaatjes, lingerie en juwelen.  
 

• Voor de Argentijnen is één dag niet genoeg. Zij trekken een hele week uit om Valentijn te 
vieren, daarbij reserveren ze in juli nog eens zeven dagen om de “week van de romantiek” te 
vieren!  
 

• Leraars ontvangen de meeste Valentijnskaarten. 
 

• Bijna drie vierden van de mannen vinden bloemen het ideale Valentijnscadeau.  
 

• Van alle mensen die een huisdier hebben, voorzien ongeveer 3 percent 
een Valentijnsgeschenk voor hun huisdier.  
 

• Een Valentijnsgeschenk wordt het meest gekocht door vrouwen – zelfs voor henzelf! 
 

• Het zien van duiven op Valentijnsdag zegt niets over het soort man waarmee je zult trouwen, 
maar het is wel een voorbode voor een lang en gelukkig huwelijk. 

 
• Het meest fantastische liefdesgeschenk is de Taj Mahal in India. Het werd gebouwd door 

Keizer Mughal Shahjahan als aandenken aan zijn vrouw. 

 

• In sommige culturen krijgt een vrouw voor Valentijn kleren van haar aanbidders. Als de 
vrouw het kledingstuk beslist te houden, betekent dit dat ze zijn voorstel om met hem te 
trouwen goed keurt. 
 

• Wereldwijd worden er meer dan 50 miljoen bloemen geschonken voor Valentijn. 73% van 
alle Valentijn bloemen wordt aangekocht door mannen, terwijl slechts 27% van de vrouwen 
bloemen cadeau doet voor Valentijn. 
 
Dat was het dan weer voor deze maand! 
Tot de volgende 
Drekke 

 
 



CONTACT 

RIBBELS 

Dries Carpentier Fien Van Steenbergen 

Elewijtsesteenweg 148 Brusselsesteenweg 450 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0495/64.24.59 0492/99.56.93 

dries.carpentier@gmail.com fienvst@outlook.com 
    

Paulien Van Den Ecker Kaat Bakelants 

Heustraat 102 Kompaartveld 30 

1980 Zemst 1980 Eppegem 

0471/29.11.34 0498/51.23.12 

paulienvde@hotmail.com kaat.bakelants@hotmail.com  

  
Arne De Peet Nicolas Kraus 
Heustraat 98 Clemenceaustraat 157 
1980 Zemst Sint-Katelijne Waver 
0468/10.52.92 0487/65.84.87 
arne.depeet@hotmail.com nkraus333@gmail.com 

SPEELCLUB 

Lisa Chamberland Eveline Van de Watering 

Schoolstraat 10 Gronnegade 18 

1980 Zemst 2970 Horsholm (Denemarken) 

0472/07.96.82 0491/36.32.06 

lisachamberland.mail@gmail.com eveline.vdw@hotmail.com 
    

Femke Van Steenwinkel  Jens Fortan 

Damstraat 104  Kompenhofstraat 17 

1800 Houtem  1980 Eppegem 

0484/37.80.16  0498/19.72.74 

femkevansteenwinkel1@gmail.com  jens.fortan@gmail.com 

   
Kobe Verhelst Kayn Van Lint 
Damstraat 175 Bonekruidstraat 59 
1800 Houtem 1982 Elewijt 
0470/53.49.04 0471/21.31.33 
kobe.verhelst@hotmail.com kaynvanlint4@outlook.be 

RAKWI 
Emma Daelemans Bavo van Steenbergen 

Eikbosweg 26 Brusselsesteenweg 450 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0478/48.24.04 0483/74.04.63 

emmadaelemans@live.be b-van-steenbergen@outlook.com 
    

Dylan Goovaerts Laetitia Ufiteyezu 

Nieuwe Rolleweg 105 Peter Benoitlaan 92 

1800 Vilvoorde 1980 Zemst 

0493/60.54.70 0485/88.02.51 

dylan.goovaerts@outlook.com titia700@hotmail.fr 
    

  

mailto:kaat.bakelants@hotmail.com


Marlies Van Den Ecker Cedric Vandevoorde 

Heustraat 102 Korporaal Tresigniesstraat 10 

1980 Zemst 1980 Eppegem 

0499/74.69.93 0498/56.22.68 

marliesVandenEcker@hotmail.com c.vandevoorde@hotmail.com 

TITO 

Stijn Bakelants Elleon Vervenne 

Kompaartveld 30 Spiltstraat 65 

1980 Eppegem 1980 Zemst 

0474/11.16.42 0493/75.19.66 

stijnbakelants@icloud.be elleon.vervenne@gmail.com 

  

Charlotte Mergaerts Jonas Vandevelde 

Grimbergsesteenweg 11 Grimbergsesteenweg 151 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0499/17.13.14 0479/83.06.98 

charlotte.mergaerts@gmail.com Jonas-vdv@hotmail.com 

KETI 
Stéphanie De Schepper Jannes Beullens 

Brusselsesteenweg 150, bus 10 Damstraat 186 

1980 Zemst 1980 Zemst 

0476/71.66.31 0479/43.17.74 

de.schepper.st@hotmail.com jannes.beullens@gmail.com 

  
Stijn Coeckelberghs  Chiara Jakubek 
Kompaartveld 6 Bovenweg 35 
1980 Eppegem 1980 Zemst 
0477/08.88.58 0497/84.02.62 

stijn_coeckelberghs@hotmail.com chiarajakubek@hotmail.com 

ASPI 
Pieter Daelemans Maartje Vanwaeyenbergh 

Eikbosweg 26 Grimbergsesteenweg 166 

1980 Eppegem 1980 Eppegem 

0489/47.40.00 0478/11.97.27 

pieter.daelemans@hotmail.com maartjevanwaeyenbergh@gmail.com 
  

Sebastiaan Lauwers  
Kompaartveld 23  
1980 Eppegem  
0496/36.62.63  
sebastiaan.lauwers@gmail.com  

VB 

Leen Mertens Griet Van Steenbergen 
Stijn Streuvelslaan 36, 1980 Eppegem Jagers-te-Voetlaan 60, 1980 Eppegem 
0485/75.41.38 0478/30.72.68 
ln.mertens@gmail.com  grietvst@gmail.com  

 

mailto:ln.mertens@gmail.com
mailto:grietvst@gmail.com

